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BUPATI MANGG― TIMVR
PROⅥWSI NVSA TENOC― TIttUR

PERATURAN BUPATI―   (仲Gtt TIMUR
NOMOR o予 TAHUN 2019

TDHTANG

PEDO回 PDHYUSUNAN
ANGGA― PEnTDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGOA-2019

DENGAN RAHmmT TTI― YNO m鳳
BUPATI「― CG― TIMUR,

: a.bahwa dalam rangka perencanaarl d〔
=L  penyusunan

Anggaran Pendapatt dan Bel司 a Desa, perlu disustn

suam pedOman yang akan digunakan olch Pelnenntah

Dcsa dd鋪  =LCrCnC鈍 山 n dan llettsun An3gこ 翠an

Pcndapatan dan Bel輌 a Desa;

b.bah、たa bcrdasarkan kctcntuan pasa1 31 等 at(2)Pcmturan

MenteH Dalam NegeH Nolmor 20 Tahun 2018 tentang

Pengclolaan Keuangan Dcsa, Sekertaris Desa

mengoordinasikan pen5rusunan APB Desa berdasarkan RKp

Desa tahr:n berkenan dan pedoman peny-usunan ApB Desa

yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;

bahw'a herdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan

Bupaii tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran pendapatan

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2Olg;
IJndang * Undang Nomor 17 Tahun 2O0B tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Rgpublik Indonesia Tahun 2OOg

Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2861;

2. Undang-Undang Nomor 36  Tahun  2007  tenねng

Pembentukan Kabupaten Manggarai rimur di Proriiinsi Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOZ Nomor LO2, Tambahan Lembaran Negara

し
′

Menimbang

Mengingat ; 1.



3.

4.

Undang―Undang Nomor 6 Tallun 2014 tentang Desa

{Lembaran Negara Republik lndOnesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tmbahan Lcmbartul Negara Republik lndOneSia Nomor

5495);

Undarlg―Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tenmg

PemeHntaharl Daerah(lκmbaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara

Repub■k lndones■ Nomor,58η sebagaimana∝ lah diubah

bebertta kali terakhi dengan Undmg‐ Undallg Nomor 9

Tahun 2015 tentang Pcrtlbahan Kedua atas Undang‐ Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme五ntahan Daerah

(Lcmbaran Ncgara Republik lndoncsia Tahun 2015 Nomor

59,TarrLbahan Lcrnbaran Ncgara Republik lndonesia Nomor

5679);

Pcraturan Penlentah Nomor 4,3 Tahun 2014 tentang Pcraturan

PClakSanaan Undang― Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang

Desa(Lcmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor

123,Tambaharl Ler.baran Ncg― Republik lndoncsia Nonlor

5539),  SCbaga― na  tclah  diubah  dcngan  PCranan

Pemc五ntah Nomor 47 Tahun 2015 tcntang Pcrubahan Attts

Pcraman Perrle五 tah Nomor 43 Tahun 2014 ten桜 狙Iζ PeFaturan

Rlaksanaan Undarlg― Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang

Desa lLcmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor

157,Tambahan Lcmb― Negara Rcpublik lndonesia Nomor

5717);

6.PCttturan Pcmc五 ntah Nomor 60 Tahun 2014 tcnttng Pana

Desa Yang Bcrsumber Dan Angg`ご an Pendapatan dan

Bel鋼 a Negara(Lcmbaran Negara Republik lndonesla Tahun

2014 Nornor 168, Tambahan ttmbaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5558),sebagaiFnana telah diubah beberapa

kali tera_mir dengan Peraturan Perne五 ntah Nomor 8 Tahun

2016 te,tang Perubahan Kca■ a Atas Peraturan Pelnenn饉

Nomor60 TahШ1 2014 tentang Dana Desa Yang Bersmber

da五 Anggaral Pendapaね n dan Bclatta Neg―   (Lembaran

Negara Repubttk lndonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tanlba■.an Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor

586411/            .
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7. Peraturan Menteri Desa., Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Rcpublik Indoncsia Nomor 16 Tahun 20lB
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

Anggaran 2OLg {Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun

2018 Nomor laaS);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 L);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

193 1'ahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

1O. Peratu.ran f)aerah Kabupaten I\tanggarai Timur Nomor I
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019 (lrmbaran Daerah Kabupaten

Manggarai Timur Tahun 20 18 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten l\{anggarai Timur Nomor 15O};

11. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 61 Tahun 2018

tentang Tata Cara Pembagian dan Pcnetapan Rincian Dana

Desa Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten

I{anggarai Timur Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah

Kabupaten Manggarai Timur Tahun 20 18 Nomor 61);

12. Pcrattrran Bupati Manggarai ?imur Nomor 68 Tahun 2O18

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggarair 2019 (Bcrita Daerah Kabupaten

Manggarai Timur Tahun 2018 Nomor 68); e
13. Pcraturan Bupati lt'langgarai Timur Nomor 1 Tahun 2019

tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan

Penerimaan Lain Yang Sah Iftpala Desa dan Perangkat Desa

Serta T\rnjangan BPD Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai

Timur Tahun Anggaran 2019 {Berita Daerah I(abupaten

Manggarai Timur Tahun 2019\omor 1);

iri. Peraturan Bupati ${anggarai Timur Nomor 2 Tahun 2Ol9

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi

Dana Desa Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten

Manggarai Timur Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah

I(ahirnaten tr{angsarai Tfrnrrr Tahrrrr ?n1q Nnrn..rr }\. ,.f

リ
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lヽERIUTUSKへ li:

Mcnetapk額  : PERATURAN Bヒ IPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BElノ ANJA DESA TAHUN

ANGGARAN 20〕 _9.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

2. Daerah"adalah Kabupaten Manggarai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai

Timur.

4. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
5. camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan perangkat

Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

6. Kepala Desa adaiah Kepala Pemerintah Desa dalam wilayah
Kabupaten Manggarai Timur.

7. Desa adalah Desa-desa yang ada dalam wilayah Kabupaten
Manggarai Tirnur.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sisterrr pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

10. Badan Perrnusyawaratan Desa yang seLenjutnya disirykat
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

. pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara denrokratis.

11. Keuangan Desa adalah semlla hak dan kewa,jiban Desa"

yang dapat dinilai derg"rr'"uang serta segala sesua.tu
benrpa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewqjiban Desa.

12. Pengelolaan Keuangan Desa adatah keserumhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelapclran, pertanggungiawaban, dan
perrga.wasan keu€rngan F,esa. r{



,3, .{ngga,:-a',-t Pendapatan dern Relanja Daerah yang

seianjutnvaclisingkatAPBD,acialahrencanakeuangan
rahunan Fernenntahan Daerah Kah.rupaten Manggarai

Tirnui"yangdibahasdarr<.lisclrt.jttibersamaoleh
pernerintahDaer.ahdanDPRD,tlzrnditetapkarrdengan
peraturan Daerah-

14. Sumber Pendapatan Desa adatah penerimaan

pendapaan Desa yang tcrcliri at'as pendapatan asli

Desa (tertliri atas hasii useitti1, trasil aset, swadaya

dan partisipasi, gotong r'()yo1.tg' clan lain-lain

pendapatan asli l)esa), alokasi Anggaran Pendapatan

dan[selanjaNegara,bagianclariDanaDesaadalah
dana yang bersumber dari hasil pajak Daerah dan

retrib.:si Daerah, atokasi dana llcsa yang merupakan

bagiandanclanaperimbanganyar}gditerimaKabupaten,
bantuan keuangan dari Anggaran Pcnclapatan dan Belanja

DaerahPrcvinsidanAnggaranPendapatandanBelanja
Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak

mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa

yang sah.

15. Alr:kasi Dana Desa, selanjut-rya disingkat ADD, adalah

rlana perimbangan yang diterinrzr k;lbupatcn dalam Anggaran

PendapatanclanBelanjaDaerahkabupatensetelah
clikuranP Dana Alokasi Khusus'

16. Dana Desa adalah. dana yang bersumber dari anggaran

penclapatanda.rrbelanjanegarayarlEldiperuntukkan,lragi

Dcsayangdi.transfermelaluianggaranpendapatandan
belanja Daerah kabupaten dan cligr.rr:akan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan'

pembinaan kemasYarakatan, dan pc m l:crdayaarr masyarakat.

17. Bantuan keuangan dari AnggaraT! Pendapatan dan Belanja

Daerair Provinsi dan Anggarart l)r-'r:clapatan dan Belanja

Daera}rKabupatenadalahtritrttuankeuangandari
pernerintahpusat,'propinsidart|<at:upatenkepadaDesa
merupakan upaya untuk rnerrdukung pembangunan

pcmerintah Desa dalam melaksanal<nn program dan kegiatan

・/
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18.Anggaran Pendapatan dan Belatta Desa yang selattutnya

disebut APB Desa adalah rencana keuarlgan tahunan

pemcHntahall Desa yang dibahas dan disetuJui bersama olch

pemeHntah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan

Dcsa.

19.IDengadaan Barang/Jasa Desa yang selanJutnya disebut

dengan pengadaan barangん asa adalah kegiatan untuk

mcrrlperolch barang/jaSa 01ch pemc五ntah Desa, baik

dilakukan dengm cara swakelola maupun melalui penyedia

barang/jasa.Variabel ketersediaan pclayanan dasar, kondisi

infrastrLLktur,tlattsportasi dan komunikasi.

20。 Pemcgang Kekuasaan Pcngelolaan Keuangan Dcsa, yang

selanJutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang

karena jabatannya m crr)Dlll)Val kewenangan

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

21. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya

disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan

pengelolaan keuangan Desa, berdasarkan Keputusan kepala

desa yang rnenguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

22. Penghasil.arr tetap aCalah fixed income yaitu pendapatan yang

jumlahnya. lidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga
' sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, peraturan dan

sebagzunya.

23. Tunjangan adalah unsur-unsur balas jasa yang diberikan

dalam nilai nrpiah secara langsung kepada karyawan

individual dan dapat diketatrui secara pasti. I
24, Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

25. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan

dengan bidangnya.

26. Kepala Dusun berkedudukarg* sebagai unsur satuan tugas

kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam

pelaksanazur tugasnya di wilayahnya.

27. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat 'desa yang

membidangi urusan administrasi keuangan untuk
menatausahakan keuangan Desa. d

▼
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28. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan u€rng
Pemerintahan Desa yang menampung seruruh penerimaan
Desa dan digunakan untuk membayar seruruh pengeluaran
Desa pada Bank yang ditetapkan.

29^ Penerimaan Desa adarah uang yang berasal dari seluruh
pendapatan desa yang masuk ke ApBDesa melalui rekening
kas Desa.

30. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari
APBDesa melalui rekening kas Desa.

31 . Pendapatan Desa adalah semua hak Desa yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

32. Belanja Desa adalah sernua pengeluaran kas Desa dalam
periode tahun anggran tertentu yang menjadi beban Desa.

33. surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara
pendapatan Desa dan belanja Desa.

34. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik p*9, tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

35. sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat
SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

35. Penyedia Balang/Jasa adarah badan usaha atau perorangan
. yang menyediakan barang/jasa.

37. swakelola adalah kegiatan pengadaan barangliasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau di{tkasi
sendiri oleh tim pengelola kegiatan.

38. Rerrcana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disingkat RpJM-Desa adalah dokumen
perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.

39. Rencarra Kerja pembanguqsn Desa yang selanjutnya
disingkat RKp-Desa adalah hasil musyawarah masyarakat
Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
untuk periode I (sattr) tahun.

40. Pedoman PenSrusunan ApBDesa adalah pokok-pokok
kebrjakan sebagai petunjuB dan arah bagi pemerintah Desa

●
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1. Pecloman

mcliprrti:

a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan
Pemerintah Daerah;

b. Prinsip penyusunan APBDesa;

c. Kebijakan penyusunan APBDesa;

d. Teknis penyusunan APBDesa; dan

e. Hal-hal khusus lainnya.

2. Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran

2OL9 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orarlg mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten ManggaratTimur. d'

Ditetapkrin <li lrlr:r"ong

pa<1a tanggal 0? .Januari 2}tg

Pasal 2

pen!-usunan APBDesa 1'ahun Anggaran 20lg,

凄一　螂

一　
　
認

一一

一

TAplJ, BUPATI MANGGARAI TIMUR?.C

Diundangkan di Borong

pada tar,ggal 0V Januari 2019

EKRETARIS DAERAH

MANMARAI TIMUR,

FANSI ALDUS

v
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LAMHRAN ERATURAN BUPAI MAN― RAI IMUR
‐        NOMOR  : .¨  TAHUN 2019

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
 ヽPENDAPATAN DAN BEtt」 A DESA

・ TAHUN ANGGARAN 2019.

PEDOH睛N PEMSUNN APBD朧

TAHUN ttGGARttH 20■ 9

Anggaran Pendapatan dan BelanJa Desa sebagai dokumcn rencana

kcuangan tahl.nan pcrr.c五 ntah Dcsa yang dibahas dan discttlJui bCrsar「 .a

BPD seyo8yanya disusun berdasarkan kctenttan pcrundang―undangan

)ang bciaku,dcngan i.acngitamakan kcPcntingan inasyarakat Dcsa.Dal`un

rane menghindari hal― hal yarlg tida■  diinginkan dalarn proses

「

甲 suntt APB Dcsa, 1■山  dibuaiふ  suatt Pcdo]man pcnyusunan

APBDesa bagi pemedlltah Desa.Pedoman dimaksud dapat diuraikan

sebtta bettht:

=e SI―
OWISASI XEBIJ―  PEMERINTAH DESA DEWGAN

КEBIJ― PEMERINTAH DA「 r― 鰤 UPATEN lttANOC―
T藝口URc

Dalarrl Rencana Kctta Pembangunan,acrah{RKPD)Tahun 2019

dttelask電■bttwa FXpD T滅lur.2019 meFu静昼(aFl peniabaran tahun

ke■ma dari Rencana Pembangunan 」angka Menengah Daerah

(RP_TvD}2014-2019 dan jllga mempakan kcsir.ambungan uptta
pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan

bttk masing― inasing maupun selunh komponcn daerah dengan

memanmtkan bcrbagal sumberdaya yang tersedia secγa

optinv通,cisie■,Cfekttf dan akuntabel dcngan 楓巧uan ttir untuk

meningkatkan kuatttas hidup manusia dan masyarakat secara

berl懺 la嚇ut節・

RKPD Fnemuat rancangan kerangka ckOnomi daerah;program

p三o三tas pe]餞bangunan laCtふ;dtt rencana kctta,pendanaan dan

pralcircttn理可u,Sebagaimana diatur¨
｀dalaIII Peraturan Mente五

Dttbttl Nc『五 Nol競or 86 Tahun 2017 tcntar.g TattI Ctta Pcrcncanaan,

Pengendalian Dan Evl」uasl Pembangunan Daerah, Tata Cara

E▼そ凱uasi  Rancangan  Pcratuttt  Dacrah  Tcntang  Rcncana

Pembangunan  Jangka  Pttang  Daerah  Darl  Rencana
恥 mbangunan Jangka Msnengah Dacrah, ScJa Ta能 、 Cara

Pembahan Rencana Pcmbangunan 」angka Pttang Dacrah,

‐
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
71 ^-:^ T)--*^-l*+^t^ n.-^-^l^I\UrJd r Ulrl.t,r trlL(a"l1 l-ldl.vl d.-I.1.

Mengacu pada arah kebijakan pembamgunan daerah
^^1^^-^:* ^ +^-^^6+.-*. l^1^* DT) rtlr\ u^1----.^4^- ritSe pagaiiiiana ) ang rerca.ii'Ei.f iil li.iiiiirli r\i -J i'vl i) i'ra DUpaten ilt aiiggafai

Timur Tahun 2OL4-2O19, maka Tema Pembangunan Daerah pada
'T^L..* af\1r\ ..^:r.,. (1f,^..^^,. D^*1-^.. t--f-^^+-..1-+-,- ---+,-1-rcl-rrr.l.ll z.\J L) ydl.Lq rYll;.l,.tld.\-L,l I grlrLrd.rLErLllld.rr lllll d!5Ll tlt\LLll LlrlLu.rr

Mewujudt rn X*Urpaten Manggarai Timur yarlg l,ebih Maju dan Berda.ya"

^ ^:- -,DcLIrrS

Berdasarkan tema pernbangunan tersetrut, maka dirumr.rskan
*-:^-:+^ t-^*- ^^1-^^^.1 1^^-;l--+.
Pr r\Jr rLcLS PL.rrr Lrcll,SLrrr<1rr 5(-L.,<18crr uul rl\L{L,

1. Pemban.gunan Infrastruktr-rr Daerah.
a n^-:--1-^+^.. A1.^^^ l.-- f,it..+.. r ^, n^-.1.:l:l-^- l^-Z. I 1-lIllIE;rtd Lctrl a\I\5L-t L-lc'.l I IYltlLt-l lr(t-r'(l!r(tll f LllLflLlf.r\d.lI L].arr

Kesehatan.
Tl^*i-^1-^1.^- D^-^1-^-^*:.-- T\^^-^1^ *--^l^1..: n^-,-^*t^^-i-eningKaiafi i'(jrijii'uiiurrilin.i iiacr.iii .iii-r;-iiiii. i'CngemDangan

Klaster Komoditas lJngglulan berbasis poLr:nsi lokal.

n^._^-+^-..- rF- r- I/..1^!,- n^*^,-i*+^L n,,-.... t..r (/rrrarrLapdrr r qLa r\urulA J ur-lrurr!j,Ld"rJ u(.lLl (.Lll.

Pengenclalia.n Lingkungan Hidup.
Ci-r^..-l ,1,-n-,\.* 'T..---,. J^," I-f,i^-+^^ rF^1.,,.. )r\l(l .,,--^L-,.r *^l-^rJ\,oll(U (.!r..trl3(1!r- lLrll(l UAlt I lrrJllLctr5 lu!!t{' 1.,\r r 7 l\r'1r)LUUL, irldrid

target Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur

adalah sebagai bettkut:

1. Pertumbuhan ekononti ditnrgetkan unttk tumbuh selci桜 狐:5,17

pcrsen;

2.、Jurnlah pcnduduk lniskin 20 perscn;

3. Tin」睦lt pengangguran terbuka diperkitぶan sebesAr 4,2 1DCrSeni

4. Indeks Pembangunan Manusia 63,53 persen.

BerdasA武師 urttn ttrsebut,pemb範 評 ntt yttg dユ法 s機
鳴 評

olch Peme五ntahan Desa pada Tahun 2019 harus disinkronkan

dciigan Pcmbangunan Daer〔邊l Kabupaten Manggara Timur。

Berdasarkan Peraturan MenteH Dalaln Nerri Nomor l14 Tahun

2014 tentang Pcdoman Pembangunan Dcsa, bahwa P■ oitas,

program daFl keglatan Pembangunan di Desa dirumuskan

berdas――rkan penill獄an terhadap kebutuhan masyarakat Desa

yang melipu饉 :

ao Penir.gkatan kapasitas Pcnyelcn3-garaan pcmenntahan Dcsa;

b,Pcningkatan kualitas darl akses terhadap pela_yanan dasnr;

c,Pcコ〕bangunan dtt peinelihttaal■ il■iasti―aktur dal linttnga■
k_薇 ____し らぃ  し 0_ぬ

…
A■ ■_‐  4‐ oし綺 ム  月∩n O.._k▲ 覇 ヘマ,ハ  1^1_1 ,,ハ "″
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d. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
Er--:^!.'f-^4^1- +-!--^!^ *i r.^--+ ----..r-"1- l-- *--:--^-- ^l-^.^^-:.u. r\;lrrd'-tlldcrLcrr.l L\-h.rruruBr uspciL guna iJIiCriK iicmajiian eKOnOmi;

f. Pendayagunaan sumber daya ala-m;

g. Peicsiar-iaii at'j.ai. isiiadtri dan sosiai bu,juytr Dcstr,

h. Peningkatal kualitas ketertiba"n dan keterlteraman masyarakat
1-^-J^.^--1 -^.^'!.,--1--.'+.-L^*- l---& r\--^--. -r^-rJEl Ltai)aa.l r\d.rr trcL-rrlLLltlairl rli.airtJiiraii{.eiL iie ria, (f,4fi.

i. Peningkatan kapasitas masyarakat
kema.syarakatan Desa.

dan lembaga

II. PRINSIP PEIIYII$IISAI{ APBDee

Pcn5r-usunan APBDcs Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada
prinsip sebagai berikut:
L. scsuai dcngan kcb;:tuhan pcnyclcnggaraan pcmcrintahan Dcsa

berdasarkan urusan dan kewenangannya;

2. Tcpat waktu, scsiiai dcngan tahapan dan jadwal i'ang
ditetap kam dalam peraturan perundan g-un d angan;

\). lrcl1li>lJarcrr1, Li.r.rLLlii iiiUiiiii(j;iiiij.i.-ii iliij-ijy;-ia;iii.Li.i_ ificilgcLiiIiLii Liaii

mendapatkan akses informasi seluas- h.r:rsnya tentang APBDesa;

4. Partisipatif, dcngan r::rclibatkar mas3'aral.:at;

5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatr.rl"an; dan
a^. ,T.:J^!* !--.^r---+.- -1 ^..-i- 1--.^--!:.^ _^-^--L). lrt.l.lll l' ur LUrrLinrBiiti U(-Ii5a-tIl iaeP'.;rrLing;ifi LimiiiTi, pei'aiiiian )-ang

lebih tinggi clan peratr:ran Desalainnya.
'7 C\-^-*.,,-- --:.^-- "..- ,r^^:1- l.-r^.^^ t-^--r .ri. ljcniLla pt;iici-iilr&fri1 (Daiji t:laiafil DCitf(.ri-, Liilrlg, rnaupun barang

danl atau jasa) dia"nggarkan dalam APRIIq:sa,

8. Seli,ii'uii prittlitpiii,-iir iiaii bclamja u'liiiny,r,ii.ir'l..iiit ut:r.-ilrii br-ulu.

9. Jurnlah Pendapatan rnerupakan perkiraan terukur dan 4rrpat
dicapai serta berdasarkai: keteniuan perund.ang-und.angan.

10. Penganggaran pengeluaran harrs didurkung dengan adanya
kepasiian ketersediaan penei'imaan dalam jumlah cukup dan
harus clidukung clengan dasar hukum yang melandasinya.

UI. I(EBI"IAI(AN PEIIYITSUIIA!{ APBDesa ''n

Kebrjakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa
ddam penJrusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 terkait dengan
pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa.
1. Pendapatan Desa

Pendapaian Desa y-ailg dianggarkan datam ApBDesa Tahun

●へ1^■



pene亘maannya.Pendapatan Desa meliputi semua penc血 aan
uang Frtelttui rckcning Desaゞ 積 g ineぬpakan hよ Desa dalこ遭n l
(Satu)tahun anggnran yang tidak perlu dibayar keinbali olch Desa。

ao Pendapatar.asli Desa

Pendapatan asli Desa adalah pcne五 maan Desa yang
diperolch atas usaha sendtti sebagai pelaksanaan otOnon■

1

Desa,baik dalarn bentuk hasil usaha Desa,hasil kekayaan

Desa hasil s、ゝdaya dan partisipasi,hasil gOtOng royong,dan

lain‐ 1函n pendapatan as上 Desa yang sah.

1.Has霊 usaha Desa

Hastt  usaha  Desa  adalah  selurtlh  hasi  usaha

PCrCkOn9難 nian Desa yar.g dikcl。 la dalam bentuk badan
hukunl aLu secAra swakdola oleh pemeHntah Desa yang

menimbulkan penc五maan batt Desao Contoh Badar.usaha

Milik Desa lBunl_Desa),mmbung Pangan Masyarakat Desa

(LPMAD),Usaha EkonoJmi Dcsa Simptt Pittam(UED―S司,HaSi
usaha rrlela己 1五 ketta sama Desa dengan pihak ketiga,dan

l憂 n‐lain hasil usaha Desa yttg sah,

2.Hasl penge101aan kё kayaan Desa

Hasil kckttaan Desa adalah seturuh kekttaan Desa y―
arlg

dilakukan secara swakelola olch peme」 ntah Desa yang
meniinbulkan pene五 maan b¬麟 PCndュpatan Dcsa. Sepe轟

:

Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Pasnr Hewan, Tambatan

Perahu,Pelelanganlk‐ an yttg dik― clola olch Desa,dan lain‐ lain

lCkγm milik Desa.

3.Swadaya dan partisむ aS,serta 00tOng ropng masyArakat.

Swadaya dan pttislpasl,serta 00tOng royOng masyarakat

adaiah selunh berlttk kont五 busi masyttakat Desa, bttk
dalam bentuk barang darl tenagaけ ang dapat dinilai dengan

uang―l .T.aupun d山コn ber.tuk utt■g yang menimbヨkan
pcnenmaano  scpeぬ  Penyediaan  bahan  baku  10kal,
Pattsipasi  dam  gOtOng  =笥Ong  masyntよat  dal〔un
membangun kttntor Desa.

4.L壼n-1`Jn pendapat`=t asE Desa yttg sah       ,

Lain‐lain  pendapatarl  asli  Desa  yang  sah  adalah

penc五maan Desa yang diperolch antara lain datt hasil

oun gl】 tan desAパ An hO_パ _ス _+4綸 k.._″^^`^___1___1__ ■
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da.lam Peraturan Desa dan/ atau Kr.putusan Kepala Desa.
1- .r-^ - ^t^-lJ, llcLrlJiLl.

1. Dana l)esa
r\^^- .--l-!-!- --1 ^-- L-_.-..-.._r_^.^ l^_:.lrir"rr.cl rr{i}ai .LtLi-UiiIi (iai-r-lai }-ang riCi-SLiiTi DCi Oai-i afiggai'afi

pendapatan da.n belanja negara yang diperuntukan bagi
r\^^- .-l:+.-**^r.-- ---!^!_-.: .-^*-i^..^.^- l^_l'.r(;S.1 -yd.llH LlILli.Llli}lul rllur.eilLrt cliiHLra.iI(rIi IJLIlU.apat.iIl Uan

belanja. kabupaten dan digunak';rrr untuk membiayai

- ^---^1peifJcienggaraan

pembangunan,

^*i.^+^L----^pErffL I ll.t I r{ L l r:ll I, pelaksanaan
pernbina.an kemasyarakatan, dan

pemberday-aan masyarakat. Dana De sa 'iitetapkan
berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian
Besan'a.,r dan Tahapar: Transfcr Dana Desa Kepa,la

Pernerintahan Desa Di Kabupaten Manggarai Timur Tahun

Anggaran 2C\9. Apabiia Peraturan Dupati tersebut belurn

ditetapkan, besaran alokasi pendapatan dari Dana Desa di
l^^^-l-^- *^.l^ r^l^l-^-:.^I^--- ^^l^^1.qa"ritiri.ii-r-I pa.q.a- pa$+r / ajoi(a-Sl Eal-]i-ln S e D eiumnya.

2. Bagian dari Ha.sil Fajak Daerah Kabupaten dan Retribusi
n^^-^L-u clt.- L crtl -

Bagran dari ha"sil pqiak Daerah dan retribusi Daerah

I(abupaten mei'upakanr. salah satu sumber pendapatan
Desa yang trerasal dari bagran hasil pa.iak Daerah dan

retribusi daerah kabupaten. Bagian dari Hasil Pajak Daerah

Kabupaten dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai
Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi

Ha.sil Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Manggarai

Timur Tahun Anggaran 2018. Apabila Pera.turan Brupati

tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari
rr^^:^* l^.-: 1-^ ^:l -^:^1-,.rd-Er€r"rr Lranr rrcrDrr paJ.a,' Daerah dan retribusi Daerah

didasarkan pada pagu/ alokasi tahun sebelumnya.
o /tl^1-^^: t\^-^ n^^^ ,annrrt, rllLrr1.ia-r5l lJa1tra r.rEital lnr,rur.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangari ]-ang diterima iiabupaten dalam a-rggaran"

pendapatzur dan belanja daerah kabupaten setelah
dikrirangi Dana Alokasi Khusus ]-artg splanjutkan
dia.lokasikan ke Desa. Alokasi Dana Desa dianggarkan
scsuai Pcraturan Bupati tcntang Pcnctarran Rincian

Besaran Bantuan Keuansan Keoada Pemerintahan Desa Di



-.^-.-r.--^:^.- .;.- \i :T\^-^ -- 
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, ,i-:rq:^ ',L-15-irF{<dJ
1-ru:'iuio-po.tfiji t-o.rr .-ur..,^.d.si ua:]a Dcsa d:dasarkan pad.a tahun
sebelumnya.

4' Bantuan keuangan dari APED [,i-i.ii,insi d,an / atau APBD
Kabupaten.

Adaiah bantua' keuarigan ,iari pcmei-intah provinsi
dan/atau kabupa.ten kepada Desa merupakan upaya
untuk mc'diikung pcmbangunan pcin.crintah Desa ,ia]am
melaksanakan prograrn dan kegiart.r.rn. Bantuan Keuangan
dapat bcrsifat khiisiis dan l;ci-sifat umum. Bantuan
keuanganr dianggarkan apabila strclatr ada d.asar hukum
atau keietapaii ]-ang sah yang ,likciua,i:kan oleh pemerintah
Provinsi d'art / atau Femerintah Kar,-lpate, Manggarai rimur.

Pendapatal La-in-lain

1. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak
kctiga.

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
yang ,citerima oleh pemeriniah desa ber*pa d,ana tunai.

2. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
Lain-lain penclapatan Desa yang sali a*tara lain
pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga
dan banti-rari pei-usahaan yang berrokasi di desa.
Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada
kesepakatan tertulis antara Pemcrintah Desa dan pemberi
serta ditetapkan daram peraturan Desa dan/atau
Keputusan Kcpala Desa.

e

2. BeIanJa Desa

Belanja Desa ha"i:rrs digunakan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan Desa yang rner{adi kewenangan pemerintah Desa
yang ierdiri dari kew-enangan berdasar-kan hak asai usiir,
kewenangarl lokal berskala Desa, ke.u/enangan yang ditugaskan
oleh Pemerintah, pemerintah pro_vtnsi, atau pemerintah
kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam ApBDes digunakan dengan
ketenfual:
l - paling sedikit Ta% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah

FT"tofifii.i:n tr^.-l^-i^ h^-^ i, --- i .

し^

υ
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pelaKsanaan pernDangunan Lresa., pemblnaan
kciiias-t:irakata;i Dcsa pcmberd.a-\-aaii masi'aiakat De sa d.an

penyelenggaiaan Pemerintahan Desa; cian

2. Paling bani'ak 3l)9ti (riga p.iluh per seratus) dari jumlah anggaran
belanja I)esa-, digunakan untuk Beban Tetap yaitu:
a. Pcrrghasiian tctap cian tunjangan kcpala Dcsa dan

perangkat Desa;
L r\*^-^^:^*^l .^^*^.-.i*+^1^^- n^^^.ll. \J y{- r cl s->.l.L, I r cl-r PL r 1a L r rl l' LA,I rd.l I l-,, U Sd,

c. I\rnjangan dan operasional BPD; dnn

d. Inscntif nikun tctangga dan rrli'.tn i,\'ii i ga.

Klasifikasi Belanja Desa terdi.ri atas kelompok :

^ T)^*..^l ^- T-)^.- ^-;*+^1- ^- n^^^.4. r (,rrJfrrr-r1i35<1r d,6lrt I (illr,ULl,lrLd,r.la.ll lJUDct!

b. Pelaksanaarl Pemban€{unan Desa;

c. Pcmbinaan l(cmasyarakata-n Desa;

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
^ r.)^l^-:^,"r...,1,'r^-.J.._^U, lJLrd.rlJct I d"l\ I Ur \rtrtid.,

Pengelompokan Bidang dalam Penyusunan Anggaran

Pcndapatan dan Belanja Desa dibagai mcnjadi 5 (limai Bidang,

yaitu :

A. Biciang I'cn5rclslrggaraan lrcrnerintahari Dcsa

1. Pengtiasilan Tetap dan Ttrnjangan bagi Kepala Desa dan
D^-^- -l-^+ n^^^I Er d-rr6.r1.d.L lJEScL,

Penghasilan Tetap _ Kepala Desa dan Perangkat Desa
ditentukan dengait hemperhatikan jumlah ADD terkecil y-ang

diterima Desa se-Kabupaten Manggarai Timur dengan
kctentuan setra.gai berikut:

e
a. Penghasilan X'etap

(1) L'enghasiian ietap l{epala Desa setinggi-tingginya
sebesar Rp.2.5OO.OOO,- setiap bulannya,

Ia\ Er^-41-^^:!^-,Ti-+^- c!^l--^+^-:+ T\^ Tlr\ro ^^+:*__:t4, rsrrtsrr.d.ilrr.a.lr rsLaip DglriE'Liiiil5 iitcitai nuri i--i\D seEiriggi-

tinginya sebesar Rp. 2.OOO. OOO,- setia.p bulannya;
(ll) Penghasilan Tetap l(epala Urusan / I(epala Seksi

definitif setinggi-tingginya sebesar Rp.1.5OO.OOO,-

^ ^.: ^ - t-- -1^ .^ ---^.JE LrirrP L,' Lilir.lrrrJ i:r,,

(4) Penghasilan Tetap Kepala dusun setinggi-tingginya

sebesar Rp. 1.2SO.COO,- setiap bulannya;
(5) Penghasilan Tetap staf desa setinggi-tingginya sebesar

Rp. 1 .OOO.OCC,- setiap, bulannya;

▼



o.l uttangan

Sclairl Ⅱicndapatkan pcnghasilarl ictap,Kcpda dcsa dan

Pcrangkat desa jl■ ga mcrdapatl(an t■ llttangan beban

k:● Ija(lcngan pcrinciani

(1)Tu可 帥 gal■ Kepala Dcsa sctiligi― tirlttnya SCbCs釘

Rp.250.000′ ―sctiap bulannyai

(2)Tuttangan SckcrtaHs Desa sctingi― tingglnya sebesnr

Rp.200.000,― sctiap bulannyal

(3)Tuniangan Kcpda UrLISan, KcPala scksi dan kcpala

dl■ suコ■ sctillgi― tillggllya scbl:sal｀ RP,150,000,― sctiap

bulannya;

(4)Tuijそ■l■ gal■  stをぜ desa pcillcgal■ g aplikasi khusus

setingi― dngg田ヮ
ra   sebesar   Rp.400.000,―   setiap

bulannya;

c.Kcpala Desa dan Perangkat Dcsa juga mendapatkan

Tuttangan lallinya sebagai bcrikuti

(1)Tuttangal keschabm;

p)Ъ珂狙 g讀 陸matia.■ldm
(3)]h可 a■gm akhir masajabatan`

Bcsarall tuttangan kcschatan, kc,:latiari dan akhir masa

jabatan dibe五kan sesuai kctentuan yang bcrlaku dengan

■lempcltilnbangkan kemalTApuan k(〕itangan Dcsa.

Pengangkatan staf desa serta jun■ lah staf desa mengacu pada

kctcntuan yang berlaku.

Pcnghas慧 an tetap dan tuttangan pcrangkat Desa darl

staf desa hanya ,Capat. dibay-arkan seiiap bulannya kepada
perangkat Desa yang bersangkutan didasari dengan Surat
Lz^...,{-,^-.- I..-,-.^r^ I-\-.^^ +^-.+^.-_ fr...., .._1,^+-.* f!^_^..^1_^+ T\^^^r\L[,L] LLr.)d.rr r\\-Pdrd. l,rr-ird" LUIrLd..tiLi i L t tiiLii iiiricti;iri i-L-i-afigKai ijCSa

dan telah dilantik oleh }<epala desa serta aktif rnasuk
kantoi- y-aiigj ,Cibi.iktikan ,Jer:54aii daftar hadir kerja
setiap hari kerja;

/^l r\.^^,.-..^:,*-,1 T1^=*^-j--+.-1^^* n^--"--.2.. \-rPL I cL;rl(r.Lld.t r errrcI IJ i Ld.IlcLir iJL*sii,

a. Belanja penyecliaan Adrninistrarsi llerlqantoran dan rapat,
r^+-..^----l- --.^+--l- !\-!----^^.* A***^--.^Lsr tltiasLrtL \ll, LLl11. pcrrJ LiSUIi(tit iJOKur.tlei] Anggai-aii

Pendapatan darr Belan;a Desa {APL}Desa) dan Dokumen

I''cr cncanaail Desa (RPjivfDe s cla ri / af a'u- RXPDes).

b. Belanja Peningkatan Sarana clln Prasarana Aparatur
/r-I;1.-.1,-..-.L,^y\ n.\^^e.^ +^l^!-'+if -{-"--,"---,,y\-.ry\^^-+i*.L,-n^1.^*t({11<lt\Lrrlcul .r\_.L.dl cr |>\-rUiiLil. tjL.j !i_:.r:iii iiiL. j.ij.UUi LiiiiUij-Iiiaii.aiii
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PCIISIlasllυ 1l Lじ LaP KCPaa り csal卜 ang IIICllpu口 oelartta:

o Pci■ gadctctl■ Koll■ putcr/Laptol〕
「

:ligcr Prillt dd■ l li■ tcFl■ Ct

Desal

・  Pcngctdaa]■ Pakai乏通■Dinas dail l(clcllgkapannya;

● Pengadaan inebclair,leman,plang dan lain‐ laln.

c.Bclatta PC奇測anan Dinas Pcmcrintahan Dcsa;

d.Bclatta lain-1轟 n operasional Pernerintahan Desa.

3,Tunjangan dan Bitta OperasionalBPD;

a.Belatta Tuttangan Kedudukan BPD, dengan bayarakan

setiap bulan n■ clall■ i bel■ dallala I♪csa dan mcngacu

kepada l【etentuan yang berlak■ l;dal■

b.Biava opcrasional B「 D lainnya.

Insent.if RT/ RW;

i,r. ii-ist;ltlif Kctua RlV setinggi-tinggiiiy ii. Rp,2OC.OOO,-i bulan
b. Insr:ntif Ketua RT setinggi-tingginv;r Rp.2OO.OOO,- / bulan.
fl ^1 -. .: { 

- 
^^ D frf\.l\(;l\L)1. tllr.,ll IJI l.,

Peneta-pan Anggaran Rekrtrtrnen Anggota BPD

dipergunakan untuk Bclanja Tahapan pelaksanaan
Pemilihan anggota BPD melalui Pemilihan di wilayah Desa.

6. Penunjang Pcnyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Penetapan Beianja Penunjang Penyelenggaraan
Pemcrintahan Desa disesuaikan dcngan kebutr.ihan iiiiir-i
desa, dizurtaranya. diperuntukan bagt belanja sebagai
1---:1--r -tJtrI lll.LIL .

a) Penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDes,

APBDe s-P, LPPDes, LI(PJ Desa dan dokumen tgnkai
lainnya);

1-\rr--^-.^---^.-^1^Lr, lvl Ll .\ V c1 !V i:tl ari I t1 ^- - ^ - ^{\(;lluir-trir" r) -. -.-- It'. r I Ir tr.t.llH,Lrlldlr T\^^^IJC riia.

(Muorenbangdes)Tahun 2020;
C)PCmelihゼ=証1■,pembarlgtln凛 ,ぉhabilittsi ttdung kmわ r Desa;

d)Pelayanan ttministrasi umum dan kcpcndudukan;

C)PCnyusunan,pendataarl dan pentutahittt pro■ l Desa;

O Penyelenttgarm musyaw釘 Jヽ Desa yarlg tidak bersifat regular

scsutt dengttn k‐cbutuhan Desa;

Musyttwarah Desa adalah musyawarah antTa Badan

Pcrl■usya、γttratan Desa, Pemcintl剣 h Desa, dan unsur

masyarakat  yang  diselenggarakatrl   oleh   Badan

Permusvaゝraratan Desa=fBPDl untuk menveDakati hai

ー

4.
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yang bersifat strate」 s,antnra lini

a,Pcnataan/tata ruang Dcsal

り,pcrcncanaan Desa(RP」 MDes,RKPDes dan APBDes);

c.kcttasan■ a Desa;

d.rcncana investasi ya■ lg rl■ as■l]ぐ kc I)csal

c.pcmber.t■Jkan BUM Desa;

f,penarrtbahan dan pelepasan asct Dcsa;dan

g,kttadian luar biasa.

Ml■ ,yawa『ah Desa dilaksanakan dengan kctentuan
paling scdil【it dilku饉 01ch pcscrta rapat scbanyak 75 orang

yallg berasal dari beberapa unsur masyarakat.

g)SCrti■ kasi tanah]Dcsa;

h)Fasilitasi scrtittkasi tanah bagi masyarakat miskin;

i)Adn■inistrasi P可ょ Bumi dan Bangunan;dan

j)Mediasi konnik pcrtanahari.

Yang mana dalam pcnctapan bcsaran llnggarannya discsuaikan

del■gan  kcmanlpuan keuangan  L)clぅ ぉ (kecuali yang telah
ditctapkan dal〔un kctcntuan ini)dan scl■ arltiasa bc可)ihak kcpada

kebutuhan serta kepentingan inasyarakat.

B. Bidang Flclaksa.naan Pembangunan [)s_:sa

I-cmbaniSii"r;ii fisik sa.i:a.na dan pr.i,1:i.i-.iila [)csa,Jilakukan
clenganr Pola Padat Karya Tunai yanf{ kegiatannya rnengacu
pa,-la RKi'Des dan / atau hasii musya ii,-arali Desa )ang akan
diatur kemudian deng,an Keputusan Br_rpati.

Daft.a; kegial-an ni-ioi-itas Bidang perntrangrmam Desa sebagai
berikut :

1) Pengadaan, pembangtlnan, pcngembangan
pemelihara€u3. sarara dan prasar:ra Desa.
a) Pengadaan, pembangunan, pengembanga:i dan

pemeliharaan sararra d3n prasana lingkungan
pemukiman, antara lain:
1. Pembangunan dan/atau pembangunan rumah sehat

untuk fakir miskin;
'2. Penerangan lingkungan pemukiman;

3. Pedestrian;

4 l)rainas.e. i

―

dan

“
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7.Alat pcmada:Πl kebakaran lahan(lan hutan;

8.Sunlur rcsapan;

9。 telnpat pembuangan sarnpall;

10.te■■■pat pcmbじ angan sanpah akhir;

11.gerobak salrrlpah;

12.kendaraan pcngangkut sampah

13.mesin pengolah salnpah;dan

14.sai｀ana prasarana lingkungan pemukirnan l灘 nnya

yang  sesllal  dengan  kc、 、イcnangan  Desa  dan

diplltuskan dalam musva、 val'ah Dcsa.

b)Pengadaan,   pcmbangunan,   PCngembangan   dan

pcmeliharaan sarana prasarana transportasi,antara

lain:

1.Tambattn pcrahu;

2.Jalan pemukirrlan;

3,」alan poros Dcsat

4.」altt Desa antara pe■ ■■■ukirnan kewilayah pertanian;

5.」alan Desa antnra pe....ukirnan kc lokasi宙sata;

6.Jembatan Desa;

7.gorong― golっng;dan

8,sarana prasarana transpぃ「 lasi lainnya yarlg sesuai

dcl■ gan kc¬renangan Desa dan diputuskan ddam

musyawarah Desa.

C)PCngadaan,   pcmbangunan,   pcrlgc■ ■■bangan  r dan

pemeliharaan sara■lla dan pl｀ asarana energy, arltara

tハ :_. .
ldlll .

1. Pcl■bangkit listllik tenaga rrli■ 1・ 1が 、1モ lす
.o:

2.Penlbangkit ust」nk tenaga di(,s(〕 [:

3. Pclnbangkit listrik tenaga rllatallal‐ i:

4.Instalasi biogas;

5.JaringaFl diStribusi tcnaga listri}:dan

6.sarana prasarana energi lainllya yallg scsuai dcngan

kc¬rcnaFlgan   Desa   dan   cliputuskan   dalarrl

m■lsyawarah Desa.

い



d)PCngadaan,   pernbangunan,   pc...anfaatan   dan

Pcmelillaraan sハrana dan prasarana inforinasi d競

komunikasi,antara lttn:

l jalillgallintclnct untuk walヽ
8ιl(1()sal

2.  たゝcbsite I)esa;

3.Pcralatar)pcr)geras s■ lal・ a ll()ヽ i三 ls FCF‐ t｀ cl・ );

4,Sarana prasarana k01ntinika_si lairinya yang sesuai

dcrlgan kcⅥ「enangan Dcsa (lan diputuskan ddam

musyav/arヽ ah Desa.

2)Pcningllatan kualitas dan akscs tcrhada:)pclε
ゥ
‐anan sosial Dasar

a)PCrlgadaan,   pclnbangunan,   pcngclllbangan   dan

pcniclil■araan sarana prasal・ aita kcschatan, ar.ttta

l」n:

1.Air bcrsih berskala Desa;

2.Sanitasiungkungan;

3.」an■ banisasi;

4.Mandi,cuci,kakus(MCK);

5,Posyttdli;

6.Poskesdes/polindes;

7.Sarana prasarana kcschatan lainnya yang scsu轟

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

musya¬「arah Desa.

b)Pengadaan, pembangunan, pcngcmbangall     dan

pcr.iclillaraail  saFana  prasalヽ ail a  pcndidikan  dan

kebudayaan,antara lttn:

1.Tttan bacaan inasyarakat;
●

2.Bangunan Pendidikan Analく 〔Jsia Dini;

3.Btlku dan peralatan bel巧 ar PAl」 D lainnya;

4.Wahana perl■ ainan anak di PA UD;

5,Tanlan bcl巧 ar keagamaarli

6.Bangunan perpustakaarl Desa:

7.Buku/bahan bacaan;

8.Balad pelatihan/kegiatan belaiar・ IIlasyarakat;

9,Sanggnr scl■ t

10,Peralatan keseniarl;dan

ll.SaIヽ"71a prasぽ ana pclldiciikall dan kcbudttaan

lainnya yang sesuai dengan kewenantan Desa dan

い

ヽ



0′ rC■ lgdudall, PO■ 1■ りa■■Ь 
Цllall 1 ■1・ 三CI11-cビ l三 ‐11

pcmeliharaan sarana prasa.― ana usaha ckonon■ i Dcsa.

a)Pengadaan,  pembangunan,   pengembangan   d銀

pcmcliharaan sarana prasarana produksi usaha

pertanian  untuk  ket〔 遥1〔迫■all  pangan  dan  usaha

pcrtanian bcrsk」 a produktif yailg difOkuskan kepada

pelnbenttlkan dall pengelnballgan produk unggulan

Dcsa dan/atau prOduk ungg■ 1lan ka、vasan pcrdesaan,

arltara lain:

1.Pcmbangl■ rlall attu perbaikal‐L cmbungi

2.Irigasi Desa;

3,KolaHlikan;

4  Kapal pcnangkap ikan;

5 Kandang tcmak;

6.Mesin pakan ternak;

7.Gu(la」r.g pcn,lnpanan sa,ヽ ariュ  prodllksi pcl■anian

(s;,rprotarl); dan
a qt^--..^^ 

--^-t..t.--:o, iriii iaii2i ilt.asai'alia pi (i(i Li i"" rii

sesuai dengan kewenangan
l^t^- -.,-^-^r^ T\^^^
L.l djia-l ll i rl I t 5-y a7.W d-l ir-rI lJCOct-.

b) Pengaciaan, pembangunan, pemanfaatan dan

pe meliharaan sarana dan prasa-rana. pengola-han

hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha
per:tanian yang difolmskan kepa,da pembentukari dan
pengernbangan produk unggulan Desa dan/atau
produk ungguLan kawasan perdesaa:i, an:tara lain:

1. Pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur
gabah, jag:ung, kopi, coklat, kopra dan tempat
penjemuran ikan;

2. Lumbung Desa;

3. Gudang pendingin; dan
1. Sarama prasa.rarra peilgoiahan liasil pertanian

lainnya yang sesi.rai dengan kewenangan Desa dan

diputuskan dalam musyawai:ah Desa.

c) Pengadaa.n, pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana da.n prasararla jasa serta usaha
industri kecil dan/atau industri rumah.an yang
difokuskan kepada pen:beniukan dan pengembangan

リ

i)Crtanian iaitinya vang

Desa dal■ diputuskan

ー



d)

produk unggulan Desa da:r, aiau produk unggr_rlan
kawasan pci-desaan, a-i-rta:-a lann.

1. Mesin jahit;
2. Peralatan ber:gkel kendaraan bcrmotor;
3. Mesin butrut untuk mebeler; cinn
1. sarana prasara'a jasa clarr iiiclu:;tn kccil rainny,aJang

sesu"aj dengan kewenangan l-]esa clan diputuskan
dalain m'Lis.yawarah Desa.

Pengadaan, pemba.ngllnart, pemanfaatan dan
pcmeliharaari sarana dan prasararia -iasa serta usaha
inclustri kecil dan/atau indr-rstri rumahan yang
difoki:skan kepada pembcntuk** clan pengembangan
produk unggulan Desa danlal.nu produk unggulan
kawasan perdcsaan, antara lnin;
1. Pasar Desa; dan
2. sara*a prasarai,a pemasararr rainny-a yang sesuai

dengan kervenangan Desa cran diputuskan dalam
niusya-wa;-ah Dcsa.

Pengadaan, pe:mbangunari, pemanfiaatan dan
pcme liharaan sara.a dan p:-;:i.sarana Dcsa -wisata,
antara lain:
1,. Pondok wtsata;
2. Panggung lfburan;
3. Ifios cindera mata;
4. Kios u,arung makan;

5. Iirrahana permainat-r a:iak;
6. Wahana perrnainan outbound;
7. Taman rekreasi;

8. Tempat penjualan tiket;
9. Rumah pengina.pan;

10. Angkutan wisata; dan
11. Sarana prasarana Desa'Wisata lainnya Jang

dengan kewer-angan Desa dan diputuskan
musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangu.nan, pemanfaatan
pemeliharaa.n sarana dan pra.sararra Teknologi
Guna (l'TG) untuk i kerneirran elr^.nmi

sesuai
dalam

dan

Tepat

e)

V

σ
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produk unggulan Desa dan/atau produk
kawasant perdesaan, an:.tara lain:

a. Penggilingan padi;
L n^-^..+ 1-^l^*^.l\J. I (-l dLlL rr"Ltd"Pcr,

c. Penepungbiji-bijian

d. Pcricacah palian ternak;

Sangria kopi;

Pemotong /pe.rgrris buah dan saytrran;
Pompa air;

Traktor rnini;dan
sararr.a prasa.ranf,.a" Teknologi Tepat Guna lainnya yang

scsuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam rnusyawarah Desa.

4) Pengadaan, pembangrrnan, p< iiilci'nbarlgarr dan

pemeliharaan saralaa prasana untuk pelestarian
lingkungan hidup, antara la.in:

a. Kolam untuk mata air;

b. Pencegahan abrasi pantai; dan

c. Sarana pra.sarana untuk pelestarian lingkungan hidup
lainnya yang se suai dengan ke-wenangan Desa dan

diputuskan dalam musyawarah Desa.
E:\ T\^- 

-^ 
I ^ ^ -\_r, r E rrli;c"Llicil,lI, pembangrlnan, pengembangan dan

pemeliharaan. saranaa prasana untuk penanggulangan
bencana alam dan / atau kejadian luar biasa lainnya,
meliputi ;

a. Kegiatan iangga.p darurat bencaira al,iiii;

b. Pembang,Jnan jalan evakuasi bencan;i;
^ fr^--t-^-^:t-^- 1c. i-'eniiiei-sinarr. lingkungan yang terkcii,, l;rircana;

d. Rehabilitasi dan rekontruksi tingkrrngan perumahan yang

tq;i"l\ i-'na ben-arri-t alarri ; dan

e" Sar"ana prasarana urrtuk ]l{":r};rrr*qulangan trencana
laiiriiya Jafig sesiia-i ,lcngiir .1";,,ivi.-narhgail Dcsa ,jan

dipurtuskan cla.lam musyawarah Desa.
r\ n:l^_- n--._f.:__----. rJ ^_^1_-r_U. If rLliitl tE( I ulll. LJl I Ia. i:lI I r\UI I r iaSJ il"I a.Ka t.ali

1. Ketentraman, ketertiban umum dan r:'.:rlirrdungan rnasyarakat,

-^l:---ri 
-rlrur-tP I tLl

a) Pensadaan. Derrlbanflrnart nos ke;rir),.)r!an llr:sa:



KEfCTETEIT IJCSA;

^r E)^l-r:L-^- +-.-^-^- l^^-^^-^ ^l-^l^\,, r urctLt,rrd,rr rdiltiEl4P Lrf;ll'red,lrcl sa.d,r.[

d) Lain-lain kegiatan ir etentraman
l^--^- 1-^--^-^-^^- n^^^LrglrB6lr.r ra,Ewsll'€rl.rB.'rr Lrt-DGr

mu.syawarah Desa.

t^t-^l n^^^. r^-llJAaLr ug Jal! tldLrr

dan keiertiban yang sesuai
-t^- Ii.-- -a- -1-^- l^1^-
Lrcl-r r \uP Lr LllDl\CLTT rJa1i6L1U

.) 11,.*-.-*..1^^.- J^- ^1^1- -^-^ -.^l:^...:/-. I\UPLIrr LlLld,.-l..:.1 Llct.tl trl.ctll I d,Kc1, llr\-I1PL4 rr

a) PenE,irinran kontingen kepernr.rdaair ,:lrrri olah raga sebagai

g,iikil I)c:;ai kc l{ccamatan dan/ai:i:.r !. ;il'"ira.icii;

b) Pcnyelenggaraan lomba/vestifal kepernudaan tingkat Desa;

^\ n^*L^ l^* l.^*^*..J^^- I^- ^l^Lci l'cmDangunan sarana can prasai-ana Kcpcmi-ioaan oari uiaii

raga milik Desa; dan

d) Lairn-lain kegiatarr kepcmudaan darr olah raga \rang sesuai

clengan kewenangan Desa rlarr diputuskan dalam

iri t.i s'y'ii.'Jvarali Dc sa.

3. Kebudayaan Can keagamaan, meliputi :

a) Ilembinaan group kescnian dan kcbudayaan tingkat Desa;

b) Pemeliharaan, pe'nbangunan/rehabilitasi sarana dan

prasarana rumah adai dan keagairiaiiri: rlan

c) Lain-lain kegiatan kebudayaan dan keagamaan yang sesuai
l^-^^-. l-^--,^- n^^^ J^- l:-..+..^1.^.^ J^l^*LtUrlBatl fr.Uw'Url6trrticLlr lJ(rsd Lt<1 I t tirPL-l.Ll"l-l\A.rI Lldldlll

musyawarah Desa..
A r./^1^*L^^^^.- -^l-^. *^I:*..+:.'a, r\LrutllL/ctBd.d.rl rr.lcLJJana.fl,d.L, r-llLrrPLlLr .

a) Pembinaan lernbaga adat;
L\ n--.*-L-:-^^- r-tl1r./ n^^^.r-r, I LlrlIJllr(1d,11 I l\l\ lJtr5d.,

c) Pernbinaan LKMD; dan
-l\ I ^:.^ 'l^:- l-^^:^I^- l.^l^-f^^^^^,. ...*^l--,. --^^- ^^^-.^:\,t; rrd-r.rL-lcrrll ln.LBrd.t4rr r\L.rurrluctBctd.lr !rrrr)v(1r dl\<1L Jo.rrN l,uiDt-1i11

dengan kewenangan Desa dern cliputuskan dalam

mUSJ*a'\&'a:-ah DeSa.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1 n^--:-*l-^4^- I/--^l:.^- l^- Al------.. &^.-I^^l^- n^I^i. i-ciitngKafan Kuaiitas oan iiKs(i,c; tci'naoap Hciayai].aIi

Kesehatan masyara-kat, antara lain :

a. Karnpany-e hiclup schat guna frrcrrc.;ge*r pcnyakit;

b. Pengobatan untuk lansia;

c, Peny-uluhan kesehatan masy-arakat;

d. Penyuluhan pangan yang sehat dan aman;

e. Kegia"tarj. pengelolaan pela3-anan kcsehatan masyarakat
Desa lainnya yang.sesuai dengan kewenangan Desa dan
l:---r--^l-^.. l^l^* ^-^l^ n^-^LlrPLTLLtsl1.e{ rl LliaJiT rrJ. rrru.$Jir,wil,r ir-rr L,us(4..

(7



し

し ntu、 、Cs‐ O tC~・ rヽ 一_――

l hur_lf[ ian d dapat dilakSallこ
■:ヽill il linttkat Dcsa atau

catalこ■II N ttasumber telah
tingkat Kecamatai■  dcngan

mempCrolch sC轟 ■kat Trdning of TrinCr lTOT)aね
uP● abat

stn■ktural Sesuai dengan bidang tugasnya.
AkSCS tCrhadap Pelayanan

2.PCningkat〔知■ KualitaS dan

Pendi(likan dan Kebudttaan:

a.Bantuan inSentif gurli PAUD;

Insentif Bulal■ an Tenaga Pendidik Paud sebagai be五
kut:

1)sl PAUD/PSik010g SCunggl―
tillgginya Rp.500,000,一 ;

2)Sl Kel姿lruan setin3辟
―tingttnya Rp.450.000,― ;

3)Sl Non Kcguruaず Setingぎ‐tinggirlla ltp.400.000,― ;

4)Il.111 1(egururan dal D.H KcRu】
1lan SCtinggi一 tingglnya

it i; .4 OO. OCO,-;

5) D"lll Non Keguruan dan D'll i'ion Keguruart settnggt-

tingg;ini'a RP' 3 5C' CCC'- ;

6) SI;TA / sederajat setinggi-tinggfnva Rp'3OO'OOO'-;

IJantiiat: inse tit-if $'ini taman be i;-ri;'i' kr';igamaan'

Insentif bulanan bagi gtrru tamart lrelniar keagamaan sama

pcli-lbciliiki-ii:Li-irrya sc'nagaimana <1iin;r1'-i;ri(1 ;;acla hriruf a poin'u

I sarnPai Point 6'

Kegiartrrilpengelolaarrpen,Ji.Jik'r-tlLltlllkeLrudayaarrlainrrya

yang sesuai Cengan kewenangarr Desa dan diputuskan

dalanr mu sya-warah Desa'

3. Pengelolaan inforrnasi dan komunikasi' antara lain:

a. Sistem infoi:masi Desa' mela-lui pengemba{8an

kapasitasdarrpengadaarraplikasiperarrgkatlunak
pafruare) dan perangkat keras (hardware) kornputer

untr.rk pendataan dan penyebaran informasi yang

dikel'ala seca'ra terPadu; '

b. Koran Desa;

VJebsite Desa;

. Pengelolaa.n informasi dan

sesuai denga:: kewenangan

mtlSyawar【量■Desa.

4.PCndiriall  dan  pCngcmbangarl  13UMDcsa  dan/atau

BuMDes BerSCuna ttttta l焦
夢 、 Ls BerSama d額

a,PClldiria■
~lBUMDcs dan/a
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komunikasi lainnYa Yang

Desa dan diPutuskan dalam



Kegiatan penge[rDangarr E ultruts \,c't't a

Bersamalainny.a}-angsestraidengankevienanganDesa'
dan diptrtuskan clalam nousyawarah Desa'

C
0. Pclibcntukan dan Pengclolaan Badan Kcttasama Antar

Dcsa.

a.PcmbCntt■kan dan pengelolaan Sckrcta五 at BKAD;

b.Pengelolaan BUMDes BerSamal

c.Pclllbcl■ tuk灘 ■  daII PCngc101atttll  L′ clllb〔■ga  pClatihan

BcrsaIIla,

Pcicstattan lil■ gkllngan hidup,an tal a laini

a.Pemcliharaan/pemanfaatan laharl pckarangan untuk

pcngembangarJ uSaha pcrtaniall prOduktit termasuk

tanaman hias dan obat― obatall:(lan

b.I(egiatc■11 lainnya yttg sesuai dCngail kewenangan Desa

yantt diputuSk‐ an dalarn inuSyawarah Desa.

7.PenyuSunan perencanaari pemballgunan Desa seSua

dengan p五oHtas,pOtensi,dan nilai keanfan lokal,antAra

lini

a.Pじndataan potenSidan aset Dcsal

b.Kcsiatan lairinya yang scsuai dcrミ gal・ l kc、7cnangan Desa

yang diputuskan dI咀
`孤
m musyaWarah Desa.

8.Peningkatan  ktlalitas  dan  kapasitas  Sumber  daya

man■lSia rrlasyarakat Desa,antara lair〕 :

a.Pcltitihar〕  usaha pcrtanial■ , p411lkttinal■ , pcrkcbunan,

inrJr rstri kecil clr'r.n perCagangan ;

Pcl;rtihalt tckl.irilcgi tepat gr'-iilti; r

Pelatitrcrn kerja darrr ketrampilnrr i)''r'F;r rttasyarakat Llesa

scsual kOndisl Dcsai dan

d.Kegiatarl   p()1lingkatan  kapal、 ltas   lainnya  untuk

mcrldukung pembelltukan dall pcllgcmbangan prOduk

I｀ 111■ 1''1「口1 ■
'9傘

傘 1211/3t■ 11 '''｀イ1｀ 、1・  1,,l fl,111'' 1=,｀ lγ,,0,

pcrdesaall yang seSual dcALail ■・・‐cnalrlgall Dcsa dan

diputl■ Skan dttam musyaWarah l)CSa.

Untuk kCttatan pclatihan, dapat dilaksanakan ditingkat

Desa atau饉 1■gkat Ketarnatan dengan Catatan Nnrasumber

tclah mcmpcr01Cll sCrtifikat Trainirlg of Trそ
殖ner(TOη atau

Pttabat Struktur`姐 Sesuaidengan bi(tang tugasnya.
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9. Perrrberdayaan Satuan perhndunEa:t \lasvarakat. artrara
l.-:-.ldtr r.

a. Penciidillanr dan pelatihan, penrrrgt,,i11,.r-, peran serta dan
prl.ikaisi:, p,cningkatan kcsi;ii.) :riii:.l.ein, penanganan
tangga"p clar-urat, pengendalian dan operasi, dan

!-^1.^l^-. l^-P(j I 1r r r(_t\ar iaj,L [; ud.;l

b. Kegiatan lainnya yang sesuai clengeur kewenangan Desa

i'an H ci ipiitu skan dala m irili sya\&-ai-;rh D c s a.

10. Pengrratan Posyandu;

Penir:gkatan Kapasitas bag, leirrriaga kemasy-ara_liatan
desa melalui:

a. oper-asional kegiatan posyandu paling tinggi sebesan

Rp. l5O. OOO,- / Kader per bulan;

b. Insentif l(a'cer/Tenaga Kesehaiai: Desa paling tingg,
Rp.500.'Jo0,- per bulan. Tenaga kesehatan Desa yang diangkat
oleh kepala Desa dengan syara'u tel;rh rnemiliki sui-at Tanda
Register (STR) sebagai tenaga keperar.vatan.

c. Penga,jaan Sai:ania prasa_raita.

1 1. Penguatan Kelemtragaan Perempuan;
Kegiai.;rn flengj-ratan Kelenrbagaan .ill 

I-'KK antan-a lain:
a. Pelatihan Pengrrrus Tp-pKK Desr*.; rian

b. Peniinjang kcikutseitaan pI(K Tk. Dcsa ke Tk. Kecamatan
dan ke Tk. Kabupaten.

1. 2. Periguatan K,elembagaan Lph{ / Kp},ilf ;

Kegiatan Penguatan Kelembagaal LI-]MD/KPMD antara lain
untuk Belanja Penunjarig Operasional kegiStan
LPIvID/KPMD. Pembentukan kelembagaan KPMD (Kader
Pemberdali-aan hlasyarakat Desa) untuk mendukung program
pemberdayaan masyarakat desa dengan tugas kader dan
juinlah kaderny-a disesuaikan dengan ketiutuhan d.an kondisi
desa masing-masing, misalnya kader kesehatan desa, kader
Pcndidikan dcsa, kadcr tcknis aila, kadcr pcrtanian dcsa, dan
kader lainnya.

1-3. Pcnguatan Lcmbaga Pcngclola Air h{inum dan sanitasi;
Kegiatan Penguatan Lembaga pengelola Air Minum dan
sa.nitasi adalah untuk Belanja penunjang operasionaJ
kegiatan Lernlrclrrq Fenoalnla i;- i/ri-r,- 'la- e^-:+^^:



ヽ

E.Penanggulangan Berlcarla,Keadaan Dar.lrと
モdan卜lendesak Dcsa.

1.Bctlltuail Stilllula■ l Peila■ l[ζ〔」ul[■ 1■ gall l〕 CllCalla Skala Dtrsat

Bantuan stimula■ ■Penang選晏ュlangan 13CnCana ialah eVakuasi

tingkat pcI‐tama,dapat berupa b[■ ntuan langsung bcrupa

bttang/b〔辻Lan mJキ anar1/obat-Obata■  bagi masyarakat

umum atau perorangan di dCSa yang tcrkena bencana dan

dapat berupa belanJa sArana prasarana penanggulangan

bcnca na scpcrti,tcilda penanlpul181lll,tCnda dapur■
irrlum,

Pelbed, tandu, dan lainwa Sestlal dengan kebutuhan.

BantR_lan tel‐Sebtit dapat dikclli8:｀ k■ ri ricl■ gatt KCplitliSan

Kepala  Desa  dengan  persetuitt〔 ■n  bersanla  Badan

Pcrrllusyaη rarat〔蓮■Dcsa.

2.Laln― lain Bclania Tak Terduga.

Bclatta tak terduga lainnya dialokaFlikan untuk membi町
譴

keglatan― keglatan yang belum diallggarkan dalam tahun

anggaran  bCう alarl, t■apat bCrヽ 1:〕rl  pcmbiayaan/dana

cadangan  yang  apabila  tidak  digunakan  dapat

diperhitungkan dalιゴn pencntuan junllah SILPA Tahun

AnggaFan be五kutnya.

Bel輌 a Desa seSuai5(limal Bidang diFnakSud tCrdi五
ataS:

a.Belatta PCgawal

Belan」 a pcgaWai dianttarkan untuk PCngeluararl penghasilan

tetap, tuttangan, PCne五 maan lain dan pembayarar.janlinan SOSid

bagi kepala Desa dan PCrangkat Desa dan l｀ 珂angan BPD。

sel灘n  iTICncHma  penghasilan  tetaI) kepala  Desa rdan

pcrangkat Desa mene五 ma tuniangari dan pene五 maan lain

yang sall.lhiniangan tersebut bCl・StlillbCr daH APBDcs dan

bёsnrannya ditetapkan dengan peratl'1'そ
週■ Bupati.Tuttangan

dan pene五 maan lain yang Sah berlaku jllga bagi Pcrangkat Desa

PNS.

b.Belatta Barang dan」 aS,

digunakatt untuk pengelunranBelanJa Barang dan jasa

pcmbclian/pCngadaan bttang yang ililal inanfaatnya bang

dari 12(dua belas)bulan. BelanJa barallg/jasa digunakan antara

lain unttlk:

1)Operasional perFlenntah Desa;



3) Kegiatan sosia-lisast,/ rapat /pelauhan c::uDlngan teknis;
A, l..\-^-^-:^.^^1 E)T)T-\.T) \-/PUlaJl\-rrld.r -JI U,

5) Insentif Rukr-rn Tetangga / Rukun War.gr_r: dan
4\ f)^:L-^-;^'^ 1-^-^*^ -^ l^ .-^^^-.^'.^1 _^+ t i.^1..-_.--^1_ ,-^^_,^-._1_^+\J, r (-rrrLrLr 1a-1r Lrar c1r16 paija iiiasi ar iiif.ciLT i-:cr(iiiiijoK masJ a.fi:iKaf .

Insentif Rukun Tetangga/ Rukrrn warga adalah bantuan uang

untuk operasionai lembaga RT/Rtrv dalam rangka membantu
pelaksanaan tugas peiayanan pemerintahan, perencall.aan
pembafi.grrrran, ketentrama:r dan ketertiban, serta,
pemberdayaan m.asyarakat Desa. Ii*dangkan Pemberian
barang pacla masy'ara .kat / kelompok ma syarakat dilaliukan
untuk menunja.ng pelaksanaarl kegiatan Desa.

^ rl^l--:^ if,^l^tu. Dsrd_rrJa rvlu(1ir_l

Relanja fulnrJal digrrnakan rrnhrk perrer:lrrr ran rlalam rangka
pcmbclian / pcngadaan ' barang atarr bangunan i'ang nilai
mantaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah
assct sc;'ta dig:nakan untuk kr_:gi;r tari i:cnyelcnggaraan
kewena-ngan desa,

11. Ilclanja Tak'l'ci'cli;ga.

Merupakan belanja untuk kegiatarr pada sub bidang
t^-.--- I--* r--,^.{^^.^ -J ^ -_l-- l-^^J^ l^^^l-pLlldlrHlirr!drrH,ialr u'Jrir.i1Iiij, i(ijirl'uaall uariiiali (lAn Kcaoaan mcnocsaK

yang berskala lokai Desa.

・３ Pembiayaan

Pembittaan Dcsa lmeliputi semua pcneHmaan yang

kembali dan/atau pengeluaran yang akan ditedma

pada tahun anggaran yang bcrsangk― utari inau pun

anggnran benkutnya.

Pembiay-aai-i Desa terdiri atas kelompok:

a. Penerima.an Pembiayaan mencakup:
1. sisa lebih perhitungan anggaran (slLPA) tahun anggararl

sebelumnya.

SILPA amtara lain : pclampauem pcncrimaan pcndapatan
terhadap belanja, penghematan belanrja, dan sisa dana
kcgiatan lanjutare )'ang digunakan untuk:
a) Menutupi defisit anggaran apabila ' reatisasi

pcndapatan lcbih kccil dari pada rcaiisasi bclanja;
b) mendanai pelaksanaan ]<egiatan lanjutan; dan

trerlrr rliharra.qr uqJ qr

kembali, baik

pada tahun
,



SILPA  scbagainlana  tcrSCbut  diatas  hanya  dapat

digullakan sCtClah dil山 h audit atau pcme五 ksaan olch

lnspektorat terhadaP Anggaralll Pendapatan dan BelanJa

Dcsa{APBDcs)Tahun Anggaran 2018.

2.Pencairan Dtta Cadangan`

Pencairan   dana   Cadangan   digtlilakan   untuk

menganggarkan penCairan dana Cadangan dari rekening

dana Cadangan kc rCkening kas Dcsa ddam tahun

anttaran bcrkenaan.

3.Hasil pel可■■alan kckayaan desa yallg dilDisal■ lkan.

Hasil penJualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan

untuk l■ enganggarkan haSil pe■ il_l ttilJ■
1■ lickayaan dcsa yang

dipisahkall.

b.Pcngcluaran I)cinbiayaan tCrdi五 da五 :

1.Pcmbentukan Dana Cadangan.

PcnicI｀intah Dcsa dapat inembcntuk dana cadangan untuk

I■■cndanai keglatan yang penyediaall dananya tidak dapat

sckaligvs/SCpciluhnya dibCbal「 ll(all d alanl satu ねhun

anttaran. Pembentukan  dana  cadangan  ditetapkan

dcngan Pcraturan Dcsa.

Peratl■ rall Desa terseb■ lt paling scdikit rrlemuat:

a.Pcrictapai■ れjuan pcmbCntukall ilarla cadangan;

b.prottr〔un dan kcsiatan yang alイ an dibiaりai dari dana

catiangan

c.bcsaran d狙 Hncian tahunan da■ ■■i Cadangan yttg harus

dianggarKal■ i                                ″

d_surΥlber dana cadanganidan

c.t:1111111,ili 381■ 1イ■rl pcialisailこ 嗜11)〔 ::ュ ' || :IItil縣 こli l・

Pcmbcntukan dana cadangarl 〔|:tr)′ 1l  bCrs■ inlber dan

pcnyisihan atas pellCrimaan D(〕 s〔1.hrCllali dari Pci3c五maan

yallg penggunaannya telah ditentllkall sccara khusus.

Pcmbcntukan dana Cadangarlヒ itcillpatkan pada rekcnir■ g

tersendi五 .Penganggaran dana caciangan tidak IIlelebihi

talltlll akhir inasa labatan KcPala bcsa.

2、 Penycrtaan MOdal Desa,te■ ■■■asuk tlntuk penyertaan modal

BUMDcs l■clduipcngcmbangan usaha BUMDcs.

″



/ t!', TESI:S PE *qt"t'suNAll APBDeS

l , .t- ::::- --. - --:. -)3lresa Tahun .{nggar:,:l .'-r Pemer:ntah Desa

- --, r.- --a:--":- iremperiratikan hal-hal scoitsal t-'erlkut:

- 3e:dasarkan ketentuan Pasal 30 '\r-at (3) Peraturan

\Ienter.i L)alart f{egeri Nornor 2A .'l-llrtln 2O1_A tentang

Pengelolar.rn l(eu.arrgan I)esa, rrlaka llr:ngelolaan Keuangan

Desa bagi setiap Desa dalam wilayah Kabt paten

Manggarai 'Iirnur wajib nrengguna.kan Aplikasi sistern

Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dikernba-ngkan oleh

Badan Pengawas Keuangan dan Pernbangunan (BPKP)

bekerjasar-na dengan Kernenterian Dalam Negeri;

2. SILPA tairun anggaran 2OLa yang ditimbulkan karena

tidak terlaksananya kegiatan maka wajib untnk
clianggarkan lagi pada kegiatan yang sarna pada tahun
anggaran 2Ot9;

3. ApBDes ditetapkan paling larna satu bulan setelah penetapan

APBD Kabupaten Manggarai Timur;

4. Tahapan clan jadwal evaluasi Rancangan r\PLSDes ditetapka-n

d.engan surat peml-reritahuan dari Carnat perih.al Tahapan dan

Jadwal Evaluasi Rancangan APBDes dimaksud kepada Kepala

Desa untuk ditindaklanjuti.
V. Hal-Hal Khusus LainnYa

1. Sosialisasi dan fasiiitasi pendirian Buml)es waiib diaksanakan bagi

Desa-desa yang belum melaksankannya dnlam upaya meningkatkan

penguatan eknomi rnasyar:akat yang diharapkan unit usaha BUMDes

dimaksud dapat meningkatka-n pendapatan rnasyarakat. a

2. Dalam hal penyertaan modal Desa untuk BUMDes, indikator

penyertaan modal <lan indikator kelayakan penyertaan modal

diperiksa dan diverifikasi secara mendalaut elgar penyertaan modal

[)esa bagi BUMDes dapat tepat sasa.ran, tepat guna dan tepat

manfaat.

3. Pemutakhiran Peta l)esa dan ketersediaan Llokumen tata ruang Desa

segera difailitasi daiam rangka tersedianya rlol<uinen tata rLlang Desa

yang dapnt dijarlikan acuan dalam per{,jlr'':r.nir}Arl pembangunan di

Desa "y6rrg leral'ah dan terukur seirirtng,ii aralr perencanaan

pembanglrnat] cli Des,a terealisasi seba64ailrr,:Ili! i!iirirr"apl<ir.tt,

Dalarn hal Konsep tata ruang Desa dirvrlksttd, Pemerintah Desa



‐

4. Pc二
=二「

_1■」 E=sa 主三ご apkan lebih :ncrnprioritaskan pcnggunaan

D■三二
=:=| 

■I~1■k ttC■ angani anak kerdil(stllnting)mek」 ui kegiatan

■■
‐■1■ S=Iモ 三ユ I Pe13)・anan peningkatan Gizi kcluarga di Posyandu

二
=:二

_li Fen}‐ ediaan inakanan gizi untuk ibu hamil, penyediaan

二三k韻額 」五 untuk ibu lnenyusui dan anak O-6 bulan serta anak

usia 7-23 bl■ lコn;rrtcl■be五kan pekttal‐ arl ttizi bagi masyarakat;dan

menururlkan angka anak kerdillain-lain kegiatan dalam｀ upaya

(Stunting)di Kabupatcn Manggarai Tirll111・
.

Dalam kcadaal■ darttrat dan/atau Kcaて taan I」uar Biasa(KLB),

pemc五ntah Desa dapat melahlkan bclanja yang belum

terscdia  an ggばannya. Kcadaan darurat dan/atau KLB

■lcrllpak,n kcadaarl yang sifatnva 'itiak biasa atau tidak

diharapkan bCrdlan3 dan/atau n■ f〕lldCSak.Kcadaan dal‐ urat

、‐aitu  antara  lain  dikarcnakal■   bC11(la na  江la_m,  soSial,

kerusakan sarana dal]prasartarla.Kcactaall luar biasa karena

KLB/wabah・  Kcadaan darurat dan luar biasa tersebut

ditetaplan dengan Kepl■ tusan Bupati.Kegiatan dalam keadaan

dar■lrat scbagairnalla dilnaksud diall毬 gl■1lkall dalam bcl[覆可a

tidak terdllga.

Fasilitasi pengaduan maSyarakat dan pengembangan akses

irlfor...asi Secara transparan, cepat, tepat dan sederhana

dengan mempedomani Undang‐ Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan lnfolnasi Publik.

7. Perencanaan pengangg€ran APBDes . yang berupa

pembangUnan fisik dan non fisik terlebih dahulu berkoordinasi

dengan Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait. 
e

8. Kegiatan Fisik yang Lrerupa Pembangunan Gedung/Kantor dan

bangunan lainnya, harus diatas tanah aset Desa yang

dibuktikan dengan surat Kepemilikan Tanah atas narna

Pemerinta.h Desa yang sah berupa sertifikat atau Akta yang

diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau dokumen

kepemilikan lainnYa Yang

kebenarannYa.

daifat dipertanggungiawabkan

g. standar satuan Harga untuk Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan dan Honorarium Narasumber di Desa llrengacu pada

ketentr:.an yang berlakr-r dan disesuaikan dengan

5,

6.



10. InforIIlasi nlellgenai AnggЯ ran Pcndapatan dan Bcl輌 a Desa

Tahun Anggaran 2019 dan Rcalisasi Al｀ I〕Dcs Tahun Anggaran

20 18 dii1lfbrn■ asikan ttlelalui lnedia illlk)y・ IIlasi Dcsa atau dalam

bentuk Bttiho yang dipasang didcpa■ lI(antor Dcsa dan tempat

stratcgis lainnya di Desa。

Kcgiatan  pcla種 han  masyarakat  da,l  pen),iluhan  dapat

dilaksallakan di Tingkat Desa dcng〔 in membentuk Panitia

Pclaksana yang ditctapkan dengarl I(ご I)しIt■lsan Iく cpala Desa

da.n dapat pula dilaksanakan di ′rillgkat Kecanlata」■ atau

Kabupatcn  dengari  mcmbentuk  l｀ anitia  Bersama  yang

ditetapkan  dengan  Keputusan  Bcrsama  Kepala  Desa

beFdaSarkan hasil卜 Iusya、「εピah Antar[ic sa(MAD).Narasumber

kegiatan pelatihan dtt pcnyuluhan a(lalah sescorarlg yang

tclah mcmperoleh scrti■ kat Trttning ■f Traincr atau Paabat

Strtlktural scsuai bidallg tugasnya.

Pcmcttntah Dcsa wttib ttCnン édikan mcdia inbrmasi,bttk mcl」ui

media sosial inaupun lncdia lainnya,scpcr・ ti pembangunan papan

inf〔,rinasi Dcsa di tcmpat tcmpat stratrFi● (I Dcsa dala.l rangka

pengen】 1:〉 angan akises inforrnasi s(1(1111〔 l transparan, cepat,

t〔〕pat dari 3(〕 dcプ 1lalla.

ー

■ ∩

DeΠliki〔Π■lah kil‐anya uraiarl pedolntt PcllvLlsttnan APBDesa yang

diharapkan bcrmal■ faat bεこgi「 cmcrintah l)c=a dala■ ■.1■CnCntukan

prioritas pcrcncanaan darl pelaksanaarl pcrIょ いo「〕gurlan di Dcsa den■ i

kCS● ahtCraaii niasyarakat Dcsa.

f

し P■。BUPATI ttGGAm■ MUR9/

Cr=一 一
_～ 一 詳 _― ―

》  一
・

み´ι″  ´___

/ nens AIDREAs


